ตอนที่ 2
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
1. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ด้านบริหารวิชาการ ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ P D C A และ
ใช้แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีการบริหารงานดังนี้
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลสตูล
ผู้อานวยการโรงเรียน

…………………….คณะกรรมการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ

ด้านการบริหารงานบุคคล

ด้านการบริหารทั่วไป

.โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุทธิ สายสุนีย์

กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

รองผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวสมศรี แก้วทองมา

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางสาวอุไรวรรณ ยกชม

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การบริหารการจัดการเรียนรู้
3. การวัดประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน
4. งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา

รองผู้อานวยการโรงเรียน
นายสวัสดิ์ ไชยณรงค์

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นายอาดุลย์ เหล็มหนู

1. จัดทาแผนและคาขอตั้ง
งบประมาณ
2. จัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่าย
งบประมาณ
3. อนุมัติ ตรวจสอบติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
4. ทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย เก็บ
รักษา และนาเงินส่งคลัง
5. จัดทารายงานทางการเงิน
6. ระดมและบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
7. กาหนดรูปแบบรายการ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
นางจิราภรณ์ พรหมสุทธิ์

1. การวางแผนอัตรากาลัง
2. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน
3. การลาทุกประเภท
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
6. การรายงานการดาเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ
7. การออกจากราชการ
8. การจัดทาระบบและการจัดทาทะเบียน
ประวัติ
9. การจัดทาบัญชีรายชื่อและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
10. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
12. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบันวิชาชีพ
13. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
14. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวนิตยา แซ่อึ้ง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
น.ส.กมลพร ทิพย์แก้ว

1. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
4. การบริหารงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
5. การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8. การดาเนินงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
10. การจัดทาสามะโนนักเรียน
11. การรับนักเรียน
12. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
13. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
14. การทัศนศึกษา
15. งานกิจกรรมนักเรียน
16. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
17. การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่น
ที่จัดการศึกษา
18. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
19. งานบริการสาธารณะ

หัวหน้าสายชั้น / สายชั้น
กากับ / นิเทศ / ติดตาม

นักเรียน

กากับ / นิเทศ / ติดตาม

วิสัยทัศน์
โรงเรียนอนุบาลสตูล เป็นองค์กรแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐาน ประสานภูมิปัญญา และ
เทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และมีจิตสาธารณะ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ระดมทรัพยากรและสรรพกาลัง สติปัญญาเพื่อการจัดการ
เรียนรู้
5. จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัดของผู้เรียน และชุมชน และเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดการมีส่วน
ร่วม การระดมทรัพยากรและสรรพกาลังในการจัดการศึกษาจากชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ และการให้บริการที่ทันสมัย
รวดเร็ว และมีความเป็นสากล
เป้าประสงค์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และมีระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน และมีระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย การใช้ทักษะชีวิต ให้
ผู้เรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครู
มืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โยยึดหลักการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ และให้บริการที่รวดเร็ว ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
จุดเน้น
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความ
เป็นสากล
4. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์
5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่งถึง
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. นักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่งถึงและมีคุณภาพ
8. นักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
9. สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
1.โรงเรียนอนุบาลสตูล ได้รับการคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ใน
500 โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล มีการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เที ยบเคียงมาตรฐานสากล มี
ศักยภาพเป็นพลโลก โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัย ครูมีความรู้ความสามรถใน
การพัฒนาตนเองเป็นผู้จัดการความรู้ ให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะในด้านการพูด การนาเสนอ การ
ค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา
โดยใช้เหตุและผล ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็น
คนที่มีความสามารถในการดารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า และมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นคนไทย
ภายใต้ บ ริ บ ทสั ง คมโลกใหม่ รวมทั้ ง เพิ่ ม ศั ก ยภาพและความสามารถในระดั บ สู ง ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการสื่อสาร เพื่อการพึ่งตนเอง และเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน ตลอดจนทันต่อการ
เปลี่ย นแปลงของสถานการณ์ โลก และได้ มีก ารจั ดทาบัน ทึก ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับโรงเรียนอนุบาลสตูล โดยมีข้อตกลงร่วมมือกันเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีศักยภาพเป็นพลโลก ยกระดับการจัดกากรศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ที่จะส่งผลผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็น
เลิศวิชาการ สามารถสื่อสารได้สองภาษา มีความล้าหน้าทางความคิด สามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์
และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
2. โรงเรียนอนุบาลสตูล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนาร่องในการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Focus ) โดยกาหนดให้มีการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดที่เพิ่มเนื้อหา
อาเซียน จัดชุมนุมอาเซียนศึกษา จัดหาสื่อ อุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร ที่เกี่ยวกับ อาเซียน สร้างข้อตกลง
และความร่วมมือกั บโรงเรีย นคู่ แฝดประเทศมาเลเซีย ในการพัฒนาคุณภาพการเรียน การแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสัมพันธ์และการ
เรียนรู้ ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดให้มีมุมอาเซียน ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้
เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน และจัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็น
คุณค่าของอาเซียนที่จะมีผลต่อประเทศชาติในอนาคต
3. โรงเรียนอนุบาลสตูล เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ได้นาผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และบริบท
ของสถานศึกษา มาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
4. โรงเรียนอนุบาลสตูล เป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว โดยความร่วมมือกันระหว่าง
กระทรวงพลังงานและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่เล็งเห็นถึง
ความจาเป็นต่อการสร้างความตระหนักและก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่าสงแท้จริง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกากรรณรงค์ให้ทุกคนมีจิตสานึกที่ดีเกี่ยวกับพลังงาน ไฟฟ้า ร่วมใจกันใช้ไฟฟ้า ใช้น้าอย่างประหยัด
เดินตามรอยของในหลวง ที่ให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักการพอประมาณ รู้จักภูมิคุ้มกันที่ดี
และนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการประชาสัมพันธ์ จัดป้ายนิเทศให้ค วามรู้กับนักเรียน เผยแพร่เอกสารความรู้
เกี่ยวกับห้องเรียนสีเขียว จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ จัดกิจกรรมวิทยากรน้อยห้องเรียนสีเขียว ให้
ความรู้กับเพื่อน ๆในโรงเรียน และจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้าอย่างประหยัด ผลที่เกิดขึ้นสามารถกระตุ้น
ให้ครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีความประหยัด
5. โรงเรียนอนุบาลสตูลเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ / โครงการเด็กไทยทา
ได้ เป็นกิจกรรมที่ได้ดาเนินการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้นาชุมชน
และคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี
มีการดูแลรักษาสุขภาพ ที่ทันสมัย และทุกฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทั้งของตนเอง
และของส่วนรวม ทั้งที่บ้านและโรงเรียน สร้างความตระหนักต่อปัญหา และเพิ่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและผู้อื่น ที่จะส่งผลต่อผู้เรียน ทาให้สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
ทางด้านการเรียนรู้ และการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6.โรงเรี ย นอนุบ าลสตูล เป็ นโรงเรีย นในเครือข่ ายอนุบาลประจาจัง หวัด 14 จังหวัดภาคใต้ /
โรงเรียนเครือข่ายผู้บริหาร / ครูโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด แห่งประเทศไทย จานวน 81 โรงเรียน ที่
เป็นความร่วมมือกันจัดการศึก ษาและพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา แลกเปลี่ย น
เรียนรู้รว่ มกัน ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมโลก

7. โรงเรียนอนุบาลสตูลเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ / โรงเรียนคุณธรรมชั้นนา เป็น
โครงการที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งของสังคม สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สัง คมอย่า งมี ค วามสุข โดยการนาหลัก ธรรมพื้ นฐานของคุณลัก ษณะอันพึ งประสงค์สถานศึก ษา และ
หลักการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ 5 ประการ ส่งผลให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
8. โรงเรียนอนุบาลสตูลเป็นโรงเรียนผ่านการประเมินรับรองโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดี ใกล้บ้าน
( รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทุกรูปแบบ และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคั ญ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถพั ฒ นาตนเองตามศั ก ยภาพ ของตนเองตรงตามความต้ อ งการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ และนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และเกิด
ประสิทธิภาพ พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข จัดการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยคานึงถึงความแตกต่าง ความถนัด ความสามารถ ความ
สนใจของระหว่างบุคคล จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัยและหลากหลาย ก้าวทัน
เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และสื่อสารได้อย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง สามารถส่งเสริมและ
พั ฒนาพฤติ ก รรมของนัก เรีย นให้นัก เรีย นมีนิ สัย ใฝ่ เรีย นใฝ่ รู้ ที่ เหมาะสมกั บวั ย ปรั บปรุง และพั ฒนา
สถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนมีการ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
9.โรงเรียนอนุบาลสตูลเป็นโรงเรียนผ่านการประเมินรับรองคุณภาพจากภายนอกรอบที่ สาม วันที่
20 - 22 มิถุนายน พ.ศ.2554 สรุปผลการประเมินผ่านการรับรองการประเมินมาตรฐานในระดับ ดี
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล มีการวางแผนในการบริหารงานและจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนที่
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรี ยนมาก ผู้ปกครองมีความพร้อมในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน
และเป็นที่คาดหวังของผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภาครับเอกชน ในการขอรับบริการ และขอความช่วยเหลือ
สนับสนุน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลอันจะนาไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และเป็นพลโลก
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ให้
สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนได้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ไปยังระดับปฐมวัย
เพื่อขยายผลการจัดการเรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่าสงมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนใฝ่
เรียนใฝ่รู้ รักการเรียน และครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้เป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ ใช้สื่อ
ICT นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ และสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนรับ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
5. พัฒนาผู้เรียน ให้อ่านออก เขียนได้ คิดคานวณเป็น มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของสถานศึกษา เพิ่มศักยภาพด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อความเป็นสากล ตลอดจนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ในระดับที่สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการใช้สื่อ
ICT นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนามีจิตสานึกในความ
เป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สนองตามความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเข้า
แข่งขันในระดับสังคมโลก
กลยุทธ์ที่ 5. ให้บริการ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และให้บริการที่
รวดเร็วทันสมัยมีความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 6. บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ที่เน้นการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความ
ร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7. สร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษากับโรงเรียน องค์กรเอกชนและหน่วยงานต่างๆทั้งใน
และนอกสถานที่

5. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนใน
การใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพและ
การรายงานการ
ประเมินตนเอง

1.เพื่อจัดทาเอกสารเตรียมรับการ
ประเมินภายนอกรอบที่สามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการรับการ
ประเมินภายนอกรอบที่สาม
3.เพื่อให้สามารถจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
4.เพื่อให้สามารถจัดทาระบบการ
ประกันคุณภาพที่มีประโยชน์
และมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
1.โรงเรียนมีเอกสารเตรียมรับการ
ประเมินจากภายนอกอย่างเพียงพอ
2.ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้
ความสามารถในการรับการประเมิน
จากภายนอกรอบที่สาม
3.โรงเรียนจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR)ที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
เชิงคุณภาพ
1.สามารถจัดทาเอกสารเตรียมรับ
การประเมินรอบที่สามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความสามารถในการรับการ
ประเมินภายนอกรอบที่สามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.โรงเรียนสามารถจัดทาระบบการ
ประกันคุณภาพที่เป็นรูปธรรมและ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ 8 ตัวบ่งชี้ 1-6
มฐ.ที่ 12 ตัวบ่งชี้ 1-6

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนเชิง
การพัฒนาศักยภาพ
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่มี
ผู้เรียนสู่ความเป็น
โรงเรียนดีมีคุณภาพ คุณภาพ
2.เพื่อให้ครูสามารถนาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน
3.เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
เชิง

การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญเพื่อพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ
(ชมรม)

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ตามความรู้ความสามารถของ
นักเรียนแต่ละบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ
2.เพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียน
บริการชุมชนและเผยแพร่สู่
สาธารณชน
3.เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองสู่ความเป็นมนุษยชนที่ดี
งาม

เชิงปริมาณ
1.นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์
ที่สูงขึ้น
2.นักเรียนร้อยละ 90ได้รับการ
พัฒนาและแก้ปัญหาทางด้านการ
เรียนรู้
3.ห้องเรียนทุกห้องได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นห้องเรียนดี
มีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาและ
แก้ปัญหาทางด้านการเรียน
3.ห้องเรียนได้รับการปรับปรุง
พัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
เชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามความรู้ความสามารถ
และความถนัดของแต่ละบุคคล
2.ผู้เรียนร้อยละ 90ได้มีโอกาส
เผยแพร่ผลงานบริการชุมชนและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
3.ผู้เรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามความรู้

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
มฐ.ที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 4
มฐ.ที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 1

มฐ.ที่ 5 ตัวบ่งชี้ 1-4
มฐ.ที่11ตัวบ่งชี้ 1

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี้)

ความสามารถสู่ความเป็นเลิศตาม
ความถนัด
2.ผู้เรียนสามารถผลงานบริการ
ชุมชนและเผยแพร่สู่สาธารณชน

การพัฒนาอัจฉริยภาพ
นักเรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์

3.ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์
1.เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพ
เชิงปริมาณ
มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1-4
นักเรียนที่มีความรู้
1.ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ
มฐ.ที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 1-4
ความสามารถด้าน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกคนได้รับ มฐ.ที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 1-4
วิทยาศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธิ์ การพัฒนา
ที่สูงขึ้น
2.ครูและบุคลากรที่สอนวิชา
2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร วิทยาศาสตร์ทุกคนมีความรู้
ที่สอบวิทยาศาสตร์ให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ความรู้ความสามารถในการ วิทยาศาสตร์
สอนวิทยาศาสตร์
3.สามารถเผยแพร่ผลงานทางด้าน
3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน
ผลงานด้านวิทยาศาสตร์สู่
เชิงคุณภาพ
สาธารณชน
1.ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
2.ครูและบุคลากรที่สอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3.สามารถเผยแพร่ผลงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

1.เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดเน้น
และแนวทางการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตาม
เป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา
2.เพื่อให้สถานศึกษานา
จุดเน้นไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
3.เพื่อให้ครูและบุคลากร
สามารถจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความ
แตกต่างตามศักยภาพของ
ผู้เรียนมีสื่อ อุปกรณ์
เครื่องมือนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
1.ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดเน้นและแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
2.สถานศึกษาสามารถนาจุดเน้นไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
3.ครูและบุคลากรทุกคนจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียนมี
สื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ภูมปัญญาที่
เหมาะสม
เชิงคุณภาพ
1.ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจุดเน้นและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรสถานศึกษา
2.สถานศึกษาสามารถนาจุดเน้นไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น
3.ครูและบุคลากรจัดกรับวนการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นความแตกต่างและศักยภาพ
ของผู้เรียน

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 9
มฐ.ที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ – 5

โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาและ
ส่งเสริมทักษะการ
คิดและแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์

รักการเขียน รัก
การอ่าน สืบสาน
ภาษาไทย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1-4
มฐ.ที่ 4 ตัวบ่งชี้1-4
มฐ.ที่ 5 ตัวบ่งชี้1-4

1เพื่อพัฒนาและส่งเสริม เชิงปริมาณ
ให้นักเรียนมีทักษะการ 1.นักเรียนร้อยละ 100ได้รับการพัฒนาให้ทักษะ
คิดขั้นพื้นฐานทางด้าน การคิดขั้นพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
2.นักเรียนร้อยละ100ได้รับการพัฒนาให้มี
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ความรู้ความสามารถในการคิดเลขเป็นคิดเลข
นักเรียนให้มีความรู้
คล่องและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
ความสามารถในการคิด สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
เลขเป็นและคิดคล่อง
เชิงคุณภาพ
3.เพื่อพัฒนานักเรียนให้ 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
ฝึกคิดคานวณและ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น
แก้ปัญหาทาง
2.นักเรียนสามารถคิดคานวณและแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ใน
คณิตศาสตร์ในสถาบันต่าง ๆ ได้
สถานการณ์ต่าง ๆ
1.เพื่อส่งเสริมและ เชิ เชิงปริมาณ
มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1-4
พัฒนาทักษะ
มฐ.ที่ 4 ตัวบ่งชี้1-4
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 80
ความสามารถอ่านออก อ่านออกเขียนได้และมีคุณลักษณะใฝ่ดีที่เน้นการ
เขียนได้และคุณลักษณะ พัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
ใฝ่ดีจุดเน้นการพัฒนา 2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร้อยละ 90
ผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีคุณลักษณะใฝ่
2.เพื่อส่งเสริมและ
เรียนรู้ ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
พัฒนาทักษะการอ่าน
3. ครูทุกคนในโรงเรียนอนุบาลสตูลได้รับการ
คล่องเขียนคล่องและ
อบรมทาความเข้าใจกิจกรรม “สตูล โมเดล”
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ที่ และครูผู้สอนภาษาไทยทุกคนได้มอบหมายให้ทา
เน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ กิจกรรมตามระดับชั้นที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติ
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 สามรถอ่าน
ออกเขียนได้และมีคุณลักษณะใฝ่ดีที่เน้น

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

การพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
การจัดการ
เรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ
พัฒนาการทาง
สมอง (BBL)

ผู้เรียน

1. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
เ
ผู้เรียน
สอดคล้องกับการพัฒนาการ
ทาง สมอง (แบบ BBL)
2 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการ
พัฒนา ตาม ศักยภาพและใช้
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนว ทางพัฒนาการ
สมอง(แบบ BBL)
3 เพื่อให้ครูได้นาวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
ไปใช้ในการจัด
1.
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ

เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายทุกคน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ สอดคล้องกับการ
พัฒนาการทางสมอง (แบบ BBL)
2. ผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายทุกคนมี การพัฒนา
คุณภาพตามศักยภาพและใช้กิจกรรมตามแนว
พัฒนาการสมอง (แบบ BBL)
3.ครูแกนนาทุกคนได้นาวิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายได้รับการ พัฒนาศักยภาพ
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการสมอง (แบบ BBL)
2.ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
พัฒนาการทางสมอง (แบบ BBL)
3. ครูสามารถนาวิธีการเรียนรู้ทีพัฒนาการทาง
สมอง (แบบ BBL) ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีคุณภาพ

มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1- 4
มฐ.ที่ 4 ตัวบ่งชี้1- 4
มฐ.ที่ 5 ตัวบ่งชี้1- 4

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม

การจัดการ2.1 1 . เพื่อให้ครูระดับชั้นประถมศึ3.กเป้
ษาาห 3. เป้าหมาย
เรียนรู้ที่ ปีที่ 1 – 3 มีความรู้ความเข้าใจและ
เชิงปริมาณ
สอดคล้องกับ จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนาการ ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทางสมอง เป็นไปตามแนวทางที่สอดคล้องกับ พัฒนาการทางสมองสาระการเรียนรู้
(แบบ BBL) พัฒนาการทางสมอง
ภาษาไทย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
2 . เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และ
คิดเป็นร้อยละ 100
พัฒนาการทางสมองควบคู่กันไป 2. ครูและนักเรียนเรียนคามการจัดการ
ในขณะที่เรียนได้อย่างมีความสุข เรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 100
3. ครูและนักเรียนทากิจกรรมตาม
โครงการ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาการทางสมอง (แบบ BBL)โดย
การใช้ชุดฝึกที่ได้จัดทา คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. ครูนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (BBL)
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้
อย่างคล่องแคล่ว
2. นักเรียนสามารถอ่าน เขียน ภาษาไทย
ได้ดีขึ้นและทากิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น
จนสามารถเขียนหนังสือเล่มเล็กได้อย่าง
น้อยคนละ 1 เล่ม
3. ครูสามารถฝึกกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
(BBL) มาพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านออก
เขียนได้อย่างคล่องแคล่ว

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1- 4
มฐ.ที่ 4 ตัวบ่งชี้1- 4
มฐ.ที่ 5 ตัวบ่งชี้1- 4

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ 5 ตัวบ่งชี้1- 3

โครงการพั1.ฒนาเพื่ 1. เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนร่ว3.ม เป้ เชิงปริมาณ
ได้พัฒนาตนเองโดยใช้สื่อที่เหมาะสม 1. เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการ
นักเรียนที่ม2.ี
3.
และหลากหลาย
พิเศษที่เรียนร่วมในโรงเรียนทุกคน
ความต้องการ
ได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
พิเศษเรียนร่วม 2. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
ครูผู้สอนได้ใช้ในการจัดกระบวนการ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดตาม
เรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม ความจาเป็นของแต่ละบุคคล
ศักยภาพของตนเอง
เชิงคุณภาพ
3. เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการ
1. เพื่อให้ครูทุกคนมีความรู้ในการคัด
พิเศษที่เรียนร่วมได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น กรอง และการช่วยเหลือนักเรียนที่มี
อย่างมีความสุข
ความต้องการพิเศษ
4.
4.เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการ
2. เพื่อจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียน
5. พิเศษที่เรียนร่วมในโรงเรียนได้รับสิ่ง ร่วมให้เหมาะสมกับความต้องการ
6.
อานวยความสะดวก สื่อบริการและ
พิเศษของนักเรียนแต่ละคนครบทุกคน
7.
ความช่วยเหลืออื่นใดความจาเป็นของ
8. แต่ละบุคคล
การจัดซื้อชุ1.ด เพื่ 1 เพือ่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับห้อง
มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1- 4
เชิงปริมาณ
อุปกรณ์พัฒ2.นา คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนรู้
1. นักเรียนทุกคนสามารถใช้
ทักษะการคิ3.ด ให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ได้อย่าง
วิเคราะห์ระดับ 2.เพื่อซ่อมบารุงอุปกรณ์ห้อง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ประถมศึกษา คอมพิวเตอร์ให้เอื้อ ต่อการจัดการเรียนรู้ 2. นักเรียนทุกคนสามารถใช้วัสดุ
และเกิดประโยชน์ต่อ ผู้เรียนอย่างเต็ม อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพ
ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนซึ่งโรงเรียนจัดซื้อให้ได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ทุกชนิดได้รับการซ่อม
บารุงเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

เชิงคุณภาพ

วันสาคัญ

1. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
2. นักเรียนสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนซึ่ง
โรงเรียนจัดซื้อให้ได้อย่างเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ
3. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ทุ ก ชนิ ด ได้ รั บ การซ่ อ ม
บารุง เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
อย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
มฐ.ที่2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 4
เชิงปริมาณ
โรงเรียนกับชุมชนให้ร่วมมือกัน
- นักเรียนทุกคน
2. เพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์และสืบสาน
- ครู แ ล ะบุ ค ล ากรโรงเรี ย น
วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นต่อไป อนุบาลสตูลทุกคน
3. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เชิงคุณภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และรู้ความ
- นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
เป็นมาของวันสาคัญต่าง ๆ
การจัดกิจกรรมและเห็นความสาคัญ
ของวัฒนธรรมไทย
- บุคลากรในชุมชนให้ความ
ร่วมมือกับทางโรงเรียนในการ
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการ/กิจกรรม

วินัยดีเป็นศรีอนุบาล

ทาบุญประจาปีของ
โรงเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1
มฐ.ที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 6

1.นักเรียนมีคุณธรรม
เชิงปริมาณ
จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลัก - นักเรียน ทุกคน
และคาสอนของศาสนา
- ครู แ ละบุ ค ลากรโรงเรี ย นอนุ บ าล
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม สตูลทุกคน
ได้เหมาะสมตามวัยและวุฒิ
เชิงคุณภาพ
ภาวะของคน
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
2.นักเรียน มีจิตสานึกที่ดี มี
ปฏิบัติตนตามหลักและคาสอนของ
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม
กฎเกณฑ์ทางสังคม รู้จัก
ได้เหมาะสมตามวัยและวุฒิภาวะของ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
คน
สามารถนาไปใช้ใน
- นักเรียน มีจิตสานึกที่ดี มีเหตุผล
ชีวิตประจาวัน โดยเน้นการมีมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม
วินัยในตนเองเป็นสาคัญ
รู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยเน้นการมีวินัยในตนเองเป็น
สาคัญ
1.เพื่ อ สื บ ทอดประเพณี ก าร เชิงปริมาณ
มฐ.ที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 8
ทาบุญประจาปีของโรงเรียน
- ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาล
2.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนเข้า สตูลทุกคน
ร่ ว มการท าบุ ญ ประจ าปี ต าม เชิงคุณภาพ
ศาสนาที่ตนนับถือ
- ครูและบุคลากรเข้าร่วมการทาบุญ
3.เพื่ อให้บุค ลากรในโรงเรีย นมี ประจาปีตามศาสนาที่ตนนับถือ
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนามีจิตสานึกในความ
เป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
สนอง
มาตรฐานการศึกษา
โครงการ/
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
วัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา (มฐ.
กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่ /ตัวบ่งชี้)
การพัฒนาระบบ 1.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มฐ.ที่ 10 ตัวบ่งชี้ 1 -6
เชิงปริมาณ
ดูแลช่วยเหลือ
สามารถพัฒนาตนเองตาม
1.ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองตาม
นักเรียน
ศักยภาพและเรียนรู้อย่างมี
ศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุข
ความสุข
2.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ในระดับที่สูงขึ้น
ทางการเรียนของผู้เรียนให้ 3.ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสดูแลช่วยเหลือ
สูงขึ้น
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและ เชิงคุณภาพ
เท่าเทียม
1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
2.ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
และเรียนรู้อย่างมีความสุข
3.ผู้เรียนได้รับโอกาสดูแลช่วยเหลืออย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง
พัฒนาทักษะชีวิต 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็น เชิงปริมาณ
มฐ.ที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1- 4
เพื่อความเป็น
พลเมืองที่ดีรักชาติ ศาสน์
1.นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มฐ.ที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1- 4
มนุษย์ที่สมบูรณ์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
มฐ.ที่ 6 ตัวบ่งชี้ 1- 4
ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
มฐ.ที่ 10 ตัวบ่งชี้ 6
ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง และหลีกเลี่ยง
และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของ
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของ ตนเองและผู้อื่น
ตนเองและผู้อื่น
2.นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางานรัก
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
ในการทางานรักความเป็น
3.ครูและบุคลากรทุกตนมีความรู้
ไทยและมีจิตสาธารณะ
ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างมีระบบ

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3.เพื่อให้ครูมีความรู้
ความสามารถนาไปพัฒนา
นักเรียนให้เกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อย่างมีระบบ

โรงเรียนวิถีพุทธ 1 เพื่อให้นักเรียนได้รับการ เช
พัฒนา ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน ทั้งด้านปัญญาและ
ด้านอื่น ๆ ส่งผลให้เป็นคนดี
เก่ง และมีความสุขพร้อม ๆ
กัน
2 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศปฏิสัมพันธ์
ของโรงเรียนในลักษณะการ
เกื้อกูลต่อการพัฒนาผู้เรียน
รอบด้าน ทั้งศีล สมาธิ และ
ปัญญา ผู้คนที่เกี่ยวข้องล้วน
เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
3 บุคลากรในโรงเรียนพัฒนา

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

เชิงคุณภาพ
.นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี รัก
ชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง และหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
2.นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางานรักความ
เป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
3.ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
มฐ.ที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1- 4
เชิงปริมาณ
1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ต่าง ๆ อย่างชัดเจน ทั้งด้านปัญญา
และด้านอื่น ๆ ส่งผลให้เป็นคนดี เก่ง และมี
ความสุขพร้อม ๆ กัน
2 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศปฏิสัมพันธ์
ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาในลักษณะการ
เกื้อกูลต่อการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ทั้งศีล
สมาธิ และปัญญา ผู้คนที่เกี่ยวข้องล้วนเป็น
กัลยาณมิตรต่อกัน
3 บุคลากรในโรงเรียนทุกคน พัฒนาตนเองทั้ง
วิถีการทางาน และวิถีชีวิตทาให้สภาพการ
ทางานมีความสุข ส่งผลให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีความสุขพร้อม ๆ กัน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

2. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศปฏิสัมพันธ์
ภายในโรงเรียนได้รับการพัฒนาในลักษณะ
การเกื้อกูลต่อการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ทั้ง
ศีล สมาธิ และปัญญา ผู้คนที่เกี่ยวข้องล้วน
เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
3 บุคลากรในโรงเรียนสามารถ พัฒนาตนเอง
ทั้งวิถีการทางาน และวิถีชีวิตทาให้สภาพการ
งานมีความสุข มีคุณค่า ชีวิตส่วนตัว
พัฒนาสู่ความสะอาด สว่าง สงบชัดเจน
4 สถานศึกษา คือ ครู ผู้บริหาร บุคลากร และ
นักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และเป็น
พลังการพัฒนาสังคมวงกว้างให้ดีงาม
ยิ่งๆขึ้นไป
จัดค่ายนักเรียนแกนนาจิต 1.เพื่อให้นักเรียน
มฐ.ที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1- 4
เชิงปริมาณ
อาสาเพื่อพัฒนาทักษะการ แกนนามีความรู้
1.นักเรียนชั้น ป.4-6 จานวน 50 คนมีความรู้
ดารงชีวิตที่มีคุณภาพ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเข้าใจเกี่ยวกับการมิจิตอาสาและ
การมีจิตอาสาและ รับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม 2.นักเรียนแกนนาทุคนสามารถเป็นผู้นาในการ
ดารงชีวิตที่มีคุณภาพ ทากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
2.เพื่อให้นักเรียน
เชิงคุณภาพ
แกนนาปฏิบัติ
1.นักเรียนแกนนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมบาเพ็ญ
การมีจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม
ประโยชน์ต่อสังคม 2.นักเรียนแกนนาสามารถเป็นผู้นาในการ
ได้อย่างมีคุณภาพ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1- 4
1 เพื่อให้ครูบุคลากรและนักเรียนได้เชิ เชิงปริมาณ
ปฏิบัติตนในการกระทาความดี
1. ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนปฏิบัติตน
ถวายเป็นราชสักการะแด่
โดยการกระทาความดีถวายเป็นราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส
วโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 7 ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา
รอบ 84 พรรษา ในปี 2554
ในปี 2554
2 เพื่อช่วยกระตุ้นและผลักดันใน
2. โรงเรียนสามารถส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพ
การปลูกฝังให้เด็กและ
ยั่งยืนระหว่างโรงเรียน และนักเรียน
เยาวชนไทยที่เป็นทรัพยากรที่สาคัญ ของ
ตลอด จนมิตรภาพระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน
ชาติมีจิตสานึกที่ดี มี คุณธรรม “ รู้รักสามัคคี โดยมีโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
มีความเอื้ออาทรกัน มีจิตสานึก ร้อยละ 90 เป็นสื่อประสาน อันจะก่อให้เกิด
ของค่านิยมประชาธิปไตย ตลอดจน ความร่วมมือที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
มีจิตอาสา และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพที่
3. โรงเรียนสามารถกระตุ้นและผลักดันใน
ยั่งยืนระหว่างโรงเรียน และ
การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยที่เป็น
นักเรียน ตลอดจนมิตรภาพระหกว่าง ทรัพยากรที่สาคัญของชาติ ทุกคน มีจิตสานึก
ครู ผู้ปกครองและชุมชน โดยมี
ที่ดี มีคุณธรรม “ รู้รักสามัคคี ” มีความเอื้อ
โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วม
อาทรกัน มีจิตสานึกของค่านิยม
โครงการเป็นสื่อประสาน อันจะ
ประชาธิปไตย ตลอดจนมีจิตอาสา และ
ก่อให้เกิดความร่วมมือที่สร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
4 โรงเรียนสามารถ เป็นโรงเรียนนาร่องใน
สังคมและประเทศชาติ
การทดลองปฏิบัติรูปแบบและวิธีการสร้าง
4.เพื่อเป็นโรงเรียนนาร่องในการ
เครือข่ายโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้องระหว่าง
4.
ทดลองปฏิบัติรูปแบบและวิธีการ
โรงเรียนในประเทศไทยด้วยกันและระหว่าง
5. สร้างเครือข่ายโรงเรียนพี่ โรงเรียน โรงเรียนไทยกับเครือข่ายหรือองค์กรด้าน
6.
น้องระหว่างโรงเรียนในประเทศ
เยาวชนในต่างประเทศ ได้ร้อยละ 80 และ
7.
ไทยด้วยกันและระหว่างโรงเรียน
เป็นสื่อกลางในการสร้างพลังความร่วมมือ

ยุวทูตความดี
รวมพลังเพื่อ
แผ่นดิน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8. ไ ไทยกับเครือข่ายหรือ
คุ
9. องค์กรด้านเยาวชนใน
10. ต่างประเทศ และเป็น
11. สื่อกลางในการสร้างพลัง
12. ความร่วมมือของคนใน
13. ชาติ ที่จะเป็นประโยชน์
14. ต่อสังคมและประเทศชาติ
15.

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม
ของคนในชาติ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
เชิงคุณภาพ
1 ครู บุคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตนโดยการกระทา
ความดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ
84 พรรษา ในปี 2554
2. โรงเรียนสามารถ ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพที่ยั่งยืน
ระหว่างโรงเรียน และนักเรียน ตลอดจนมิตรภาพ
ระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน โดยมีโรงเรียน
และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นสื่อประสาน
อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือที่สร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. โรงเรียนสามารถกระตุ้นและผลักดันในการ
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยที่เป็นทรัพยากรที่
สาคัญของชาติ มีจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรม “ รู้รัก
สามัคคี ” มีความเอื้ออาทรกัน มีจิตสานึกของ
ค่านิยมประชาธิปไตย ตลอดจนมีจิตอาสา และ
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
4 โรงเรียนสามารถ เป็นโรงเรียนนาร่องในการ
ทดลองปฏิบัติรูปแบบและวิธีการสร้างเครือข่าย
โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้องระหว่างโรงเรียนในประเทศ
ไทยด้วยกันและระหว่างโรงเรียนไทยกับเครือข่าย
หรือองค์กรด้านเยาวชนในต่างประเทศ และเป็น
สื่อกลางในการสร้างพลังความร่วมมือของคนในชาติ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี เจตคติ ที่ ดี
เกี่ ย วกั บ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ฝึก ตนเองเกี่ ย วกั บ การใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและ
หน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย3.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการ
รัก ษาไว้ ซึ่ง ประโยชน์ ทั้ ง ปวง
ของโรงเรียน
4.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเสริ ม
หลั ก สู ต รทั้ ง ในด้ า นวิ ช าการ
และประสบการณ์ของนักเรียน
5.เพื่อแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัด
ของนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บลั ก ษณะ
การมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย
6.เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง
7.เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นมี ร ะเบี ย บ
นั ก เรี ย นเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ก า กั บ ค ว บ คุ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม
นักเรียน

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคน
- ครูและบุคลากรทุกคน
เชิงคุณภาพ
- เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ
ความเสมอภาค และหน้าที่ของ
ตนเอง
-เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลปกครองและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ,5
มฐ.ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3
มฐ.ที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่
1,2,3

โครงการ/กิจกรรม

โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
เชิงปริมาณ
ฝึกทักษะในการดูแลสุขภาพ
- นักเรียน ทุกคน
อนามัยของตนเอง
- ครูและบุคลากรโรงเรียน
2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ
อนุบาลสตูลทุกคน
การให้บริการสุขภาพแก่
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครู บุคลากรใน
- นักเรียนได้รับการฝึกทักษะใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และ
การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
ชุมชนที่มีมีประสิทธิภาพ
- มีระบบการให้บริการสุขภาพ
2.3 เพื่อให้ผู้ปกครองและ
แก่นักเรียน ครู บุคลากรใน
สมาชิกของชุมชนได้รับความรู้ โรงเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนที่มี
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยใน
ประสิทธิภาพ
ท้องถิ่น การดูแลสุขภาพ
- ผู้ปกครองและสมาชิกของ
อนามัยที่ทันสมัย ตลอดจนมี
ชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
อนามัยในท้องถิ่น การดูแลสุขภาพ
ของตนเองได้อย่างทันต่อ
อนามัยที่ทันสมัย ตลอดจนมีส่วน
เหตุการณ์
ร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง
2.4 เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์
บริการอาหารกลางวันที่
- นักเรียนได้รับการบริการ
ถูกต้องตามหลักโภชนาการใน อาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลัก
ปริมาณที่เพียงพอ
โภชนาการในปริมาณที่เพียงพอ
2.5 เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครอง
- นักเรียนผู้ปกครองได้ร่วม
ได้ร่วมกิจกรรมสวัสดิการ
กิจกรรมสวัสดิการร้านค้าสหกรณ์
ร้านค้าสหกรณ์ในราคา
ในราคายุติธรรม
ยุติธรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่
1,2,3
มฐ.ที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 2

โครงการ/กิจกรรม

เด็กไทยทาได้

อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่
ถูกสุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ
2.เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาสุขาให้สะอาดน่า
ใช้
3.เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับ
การตรวจสุขภาพช่องปากและ
แปรงฟันอย่างถูกวิธี
4.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักในเรื่อง
สุขภาพของตนเอง

1. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น ครู และ
บุ ค ลากรของโรงเรี ย นได้ รั บ
อาหารที่ ดี มี ป ระโยชน์ ถู ก
หลั ก อนา มั ย เพี ย งพอทั้ ง
ปริมาณ และคุณภาพ
2. เพื่อจัดดูแลบรรยากาศที่ดี
สะอาด ปลอดภัย ของสถานที่
รับประทานอาหาร และ
สถานที่ประกอบอาหาร
3. เพื่อจัดหา และตรวจสอบ
อุปกรณ์ ภาชนะ เครื่องใช้ต่าง
ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้
งานอยู่เสมอๆ

สนอง
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1–
เชิงปริมาณ
6
- นักเรียนทุกคน
- ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาล มฐ.ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4
สตูลทุกคน
เชิงคุณภาพ
-นักเรียนได้รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ
-นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสุขาให้สะอาดน่าใช้
-นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปากและแปรงฟันอย่าง
ถูกวิธี
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในเรื่องสุขภาพของตนเอง
มฐ.ที่ 1ตัวบ่งชี้ที่ 1,2
เชิงปริมาณ
- นักเรียน ครู และบุคลากร ได้
รับประทานอาหารที่มีปริมาณและ
คุณภาพอย่างเพียงพอใน ทุก ๆ วัน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย และถูก
หลักอนามัย ทาให้ร่ายกายสมบูรณ์
แข็งแรง
- ผู้ประกอบอาหารดูแล เอาใจใส่ใน
การปรุงอาหารอย่างถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

4. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
โภชนาการแลชะมารยาทใน
การรับประทานอาหารแก่
นักเรียน

จัดกิจกรรมวันอาลา
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

5. เพื่อสนับสนุนให้ความ
อนุเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม
1.เพื่อปลูกจิตสานึกในเรื่องความ
กตัญญูกตเวที
2.เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบิดา มารดา ผู้ปกครอง
กับครูในโรงเรียน
3.เพื่อเสริมสร้างความรักความ
ผูกพันระหว่างนักเรียนกับ
สถาบันการศึกษา
4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกด้านคุณธรรม
จริยธรรม
5. เพื่อส่งมอบบุตรหลานกลับคืน
ให้กับบิดา มารดา และ
ผู้ปกครอง

มฐ.ที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 2
เชิงปริมาณ
- นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่
6 จานวน 257 คน
- ผู้แทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 จานวน 50 คน
- ศิษย์เก่าที่จบการศึกษา จานวน 3
คน
- ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- นั ก เรี ย นได้ แ สดงความกตั ญ ญู
กตเวที ต่ อ บิ ด า มารดา ผู้ ป กครอง
และคุณครูในโอกาสที่จบการศึกษา
- สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างบิดา
มารดา ผู้ ป กครอง และคุ ณ ครู กั บ
นักเรียนที่จบการศึกษา
- ศิษย์เก่าที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบัน
ต่าง ๆ ได้มีโอกาสพบปะแนะนา
นักเรียนรุ่นน้องเกี่ยวกับการศึกษาต่อ

โครงการ/กิจกรรม

แข่งขันกีฬา – กรีฑา
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
กรีฑาภายในโรงเรียน
2. เพื่อให้โรงเรียนนาตัวแทน
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กรีฑาในทุกระดับการแข่งขัน

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูลทุกคน
- ครู แ ละบุ ค ลากรโรงเรี ย นอนุ บ าล
สตูลทุกคน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑาภายใน
โรงเรียน
- โรงเรียนนาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬากรีฑาในทุกระดับการ
แข่งขัน

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สนองตามความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาปรับปรุง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาและ หลักสูตรโรงเรียนอนุบาล
สตูล
การจัดการเรียนรู้
2.เพื่อพัฒนาปรับปรุงเอกสาร
ทางวิชาการ
3.เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้
และการทาแผนการจัดการ
เรียนรู้
4.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษา

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
1.หลักสูตรโรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
2.เอกสารทางวิชาการร้อยละ 90ได้รับ
การปรับปรุงพัฒนา
3.แผนการจัดการและการออก
แผนการเรียนได้รับการปรับปรุง
พัฒนาร้อยละ 80
4.ครูและบุคลากรร้อยละ100ได้รับ
การพัฒนาได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1.หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
2.เอกสารทางวิชาการมีคุณภาพและ
นาไปใช้ในงานวิชาการได้คุ้มค่า
3.แผนการจัดการเรียนรู้และการ
ออกแบบการเรียนรู้ได้รับการ
ปรับปรุงให้สามารถนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนาหลักสูตรสถานศึกษา
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1- 4
มฐ.ที่ 4 ตัวบ่งชี้1- 4
มฐ.ที่ 5 ตัวบ่งชี้1- 4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

การจัดซื้อวัสดุและ
พัฒนาปรับปรุง
เอกสารการวัดและ
ประเมินผล

1.เพื่อจัดทาจัดหาเอกสารการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพ
และเพียงพอกับผู้เรียน
2.เพื่อจัดซื้อสื่อวัสดุในการจัด
กิจกรรมการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนที่มีคุณภาพ
3.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผล

่อเส้ 1.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ
การพัฒนาการเรีเพื
ยนรู
ภาษาอังกฤษสู่ความการ ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูล
เป็นสากล
2. เพื่อสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพสู่ความเป็นพลโลก
3.เพื่อการดาเนินการตาม
แผนพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรใน
รายวิชาสาระเพิ่มเติมของโรงเรียน
อนุบาลสตูลสู่ภาคปกติ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1- 4
มฐ.ที่ 4 ตัวบ่งชี้1- 4
มฐ.ที่ 5 ตัวบ่งชี้1- 4

เชิงปริมาณ
1.โรงเรียนจัดทาเอกสารการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนได้ร้อยละ 100
2.โรงเรียนจัดซื้อสื่อวัสดุในการจัด
กิจกรรมการวัดและประเมินผลได้ทุก
ห้องเรียน
3.ครูและบุคลากรร้อยละ100ได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนมีเอกสารการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
2.โรงเรียนสามารถจัดซื้อสื่อวัสดุใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ที่มีคุณภาพ
3.ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล
มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 4
เชิงปริมาณ
มฐ.ที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 3
1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูลทุก
มฐ.ที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 1
คนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
จานวน 1,500 คน ได้เรียน ฝึก
ปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่าง
น้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. คณะครูใ นกลุ่มสาระการเรีย นรู้
ภาษาต่างประเทศ จานวน 8 คน ได้
ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

4.เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
วัฒนธรรม
และการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
เชิงคุณภาพ
และวัฒนธรรมทางภาษาโดยครู
1. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการ
เจ้าของภาษาเป็นผู้จัดกิจกรรม
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งใน
ด้านทักษะ ฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูลในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยู่
ในระดับดีถึงดีเยี่ยม
2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูล
เข้าใจในความแตกต่างระหว่างภาษา
กับวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาต่างประเทศ
เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี 1.เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการ เชิงปริมาณ
อย่างมีคุณภาพระดับ เรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยไม่เสีย
1.นักเรียนทุกคนมีความรู้ที่มีความ
ประถมศึกษา
ค่าใช้จ่ายในรายการที่รัฐจัดให้
พร้อม หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
2.เพื่อลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและ การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู้ความเป็น 2.นักเรียนทุกคนมีความรู้และ
เลิศ
ประสบการณ์จากการจัดกิจกรรม
3.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและใช้ วิทยากร/ทัศนศึกษา
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึง
ICT เพื่อการสื่อสารอย่าง
ประสงค์มีทักษะและความสามารถ
สร้างสรรค์
ตามจุดเน้น

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1- 4
มฐ.ที่ 4 ตัวบ่งชี้1- 4
มฐ.ที่ 5 ตัวบ่งชี้1- 4
มฐ.ที่ 6 ตัวบ่งชี้ 1- 4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนมีความพร้อมด้านต่าง ๆ
ส่งผลให้มีคุณภาพตามจุดเน้น
2.นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์
จากการการจัดกิจกรรม/ทัศนศึกษา
3.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จากการจัดกิจกรรมคุณธรรม/กิจกรรม
ลูกเสือยุวกาชาด
4.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT)เพื่อการแสวงหา
ความรู้และการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเข้า
แข่งขันในระดับสังคมโลก

โครงการ/
กิจกรรม
นิเทศการศึกษา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่มีคุณภาพ
2.เพื่อกากับ ติดตาม ช่วยเหลือ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างมีความสุขและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
3.เพื่อนาผลการนิเทศไปพัฒนา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ 10 ตัวบ่งชี้ 5
มฐ.ที่ 15 ตัวบ่งชี้ 1

เชิงปริมาณ
1.ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
และนิเทศแบบคู่ขนานอย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
2.ครูและบุคลากรทุกคนมีเอกสารการนิเทศ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3.ครูทุกคนมีการประชุมทางวิชาการอย่าง
น้อยสายชั้นละ 1 ครั้ง/เดือน
เชิงคุณภาพ
1.ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการนิเทศและ
ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
2.ครูและบุคลากรนาเอกสารการนิเทศไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
3.ครูและบุคลากรสามารถจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
มฐ.ที่ 10 ตัวบ่งชี้ 5
เ ชิงปริมาณ
การจัดการเรียนรู้ 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการ
มฐ.ที่ 15 ตัวบ่งชี้ 1-2
1 ครูแกนนาทุกคนสามารถจัด
หลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้น
มาตรฐานสากล จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแบบงานวิจัยและ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความ
โดยใช้
กระบวนการวิจัย จัดกระบวนการเรียนรู้บูรณา ต้องการและความสนใจของ
การระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ผู้เรียนมากขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
2 นักเรียนทุกคนได้มีการ
ศึกษาองค์ความรู้ที่เป็นผู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้
กาหนด
ด้วยตนเอง

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ประเด็นที่อยากเรียนรู้วิธีการศึกษา
หาความรู้ตามความสนใจของ
ตนเอง โดยใช้กระบวนการวิจัย
เป็นเครื่องมือ
3 เพื่อสร้างความร่วมมือในการ
จัด การศึกษาระหว่างนักเรียน
ผู้ปกครองชุมชน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ

การพัฒนา
ครูผู้สอนเพื่อ
เพิ่มทักษะการ
จัดการเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศ

1 เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใน 5 รายวิชา และสามารถเข้าถึง
โอกาสทาง การศึกษาอย่างทั่วถึง
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรักศรัทธา ใน
สถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ และยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)

ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.ครูและนักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาตนเองให้สามารถออกแบบการ
เรียนรู้สู่ กระบวนการวิจัย
เชิงคุณภาพ
1 ครูนักจัดกระบวนการสามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
ความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน
2 นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
3 ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนา
ตนเองให้สามารถออกแบบการ
เรียนรู้สู่กระบวนการวิจัย
เชิงปริมาณ
1 ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
สามารถพัฒนาตนเองได้ อย่างทั่วถึง มี
คุณภาพ และสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 รายวิชา
ตลอดจนเข้าถึงโอกาสทาง การศึกษา
อย่างทั่วถึง2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาตนเองได้ อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
3 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทุกคน ได้
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มฐ.ที่ 7 ตัวบ่งชี้ 1- 9

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
3. เพื่อให้ ผู้เรียน ครู และ
บุคลากร ได้ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
เตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

พัฒนาระบบ ICT เพื่อ
การบริหาร

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

และเผยแพร่ผลงานตนเองสู่สาธารณชน
เชิงคุณภาพ
1 ครูและบุคลากรในโรงเรียน สามารถ
พัฒนาตนเองได้ อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน 5 รายวิชา ตลอดจน
เข้าถึงโอกาสทาง การศึกษาอย่างทั่วถึง
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง
ได้ อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ

3 ผู้เรียน ครู และบุคลากร ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน
ตนเองสู่สาธารณชน
1.เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศ
มฐ.ที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 3
เชิงปริมาณ
เป็นแนวทางการจัดทาแผน - นักเรียนทุกคน
แม่บท/แผนปฏิบัติการ/
- ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลสตูล
แผนงาน
ในการพัฒนา ทุกคน
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ - ผู้ปกครองและชุมชน
เป็นปัจจุบัน
เชิงคุณภาพ
2.เพื่อให้มีการ
- มีข้อมูลสารสนเทศเป็นแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูล จัดทาแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ/
ด้วยระบบICT
แผนงาน ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
- มีการประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูล
ด้วยระบบ ICT

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาบุคลากร อบรม
ประชุม/สัมมนา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ครูได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
มฐ.ที่7 ตัวบ่งชี้ที่
เชิงปริมาณ
1,2,3,4,5
-บุคลากรทุกคนได้รับการ
มฐ.ที่7 ตัวบ่งชี้ที่ 13.2
พัฒนา และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
-บุคลากรนาความรู้
ความสามารถที่ได้รับ มา
พัฒนาการเรียนการสอนอัน
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียน
เครือข่ายในประเทศ
มาเลเซีย

1.เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ครูได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ

พัฒนาบุคลากร

เชิงปริมาณ

มฐ.ที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 2

-บุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนา และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
-บุคลากรนาความรู้
ความสามารถที่ได้รับ มา
พัฒนาการเรียนการสอนอัน
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

-เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง มี เชิงปริมาณ
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
-บุคลากรทุกคนได้รับการ
ปฏิบัติงาน
พัฒนา ร้อยละ 100
-เพื่อให้ครูได้มีความรู้ด้าน

มฐ.ที่7 ตัวบ่งชี้ที่ 5
มฐ.ที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 3

ICT และการใช้บทเรียนบน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เชิงคุณภาพ
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)

อินเตอร์เน็ต

-ครูได้รับการพัฒนาและมีความรู้
-เพื่อให้ครูสามารถพูดสื่อสาร สูงขึ้น
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
-ครูมีความรู้ด้าน ICTและ
สามารถใช้เนื้อหาบทเรียนบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
-ครุสามารถพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
พัฒนาข้าราชการครูและ
1.เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการครู เชิงปริมาณ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี มีความรู้ความเข้าใจในการทา
-ส่งเสริมให้ครูทุกคนทา
หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ผลงงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีหรือ
2.เพื่อให้ครูมีและเลื่อนวิทยา เลื่อนวิทยฐานะ
ฐานะให้สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
-ข้าราชการครูมีความรู้และ
ความเข้าใจในการทาผลงานทาง
วิชาการมากขึ้น

มฐ.ที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7,9

กลยุทธ์ที่ 5. ให้บริการ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และให้บริการที่
รวดเร็วทันสมัยมีความเป็นสากล

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการอ่านกับ
ห้องสมุดมีชีวิต

1.เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่
เรียน และพัฒนาตนเองตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการอ่าน

การจัดนิทรรศการป้าย
นิเทศ วารสาร และการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

1 เพื่อเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา
ของครูและนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
3 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ
ครูนักเรียนให้สามารถ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการอ่านกับ
ห้องสมุดมีชีวิต เฉลี่ยร้อยละ
100
2.นักเรียนจานวน ร้อยละ 80
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ใน
ด้านการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด
และการใช้ภาษา
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสนใจในการอ่านและ
พบกับความสนุกสนานในการ
อ่าน จนสามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
จนเกิดนิสัยรักการอ่าน
เชิงปริมาณ
1 สามารถจัดนิทรรศการป้าย
นิเทศ วารสาร และการ
ประชาสัมพันธ์ได้เดือนละ 1
ครั้ง
2 สามารถประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของสถานศึกษาสู่สาธารณชนได้
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1- 4
มฐ.ที่ 11 ตัวบ่งชี้ 3
มฐ.ที่ 13 ตัวบ่งชี้ 1

มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1- 4
มฐ.ที่ 11 ตัวบ่งชี้1 - 3
มฐ.ที่ 13 ตัวบ่งชี้ 1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
แสดงออกถึงศักยภาพของ
ตนเอง

การพัฒนาสภาพแวดล้1.อม
และแหล่งเรียนรู้ภายใน2.
3.
สถานศึกษา

1. พัฒนาปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการต่างๆให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับครู นักเรียนได้เรียนรู3.้
ได้
4.
อย่างมีประสิทธิภาพ 5.
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน6.
4.
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้
5.
ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
3 สามารถแสดงผลงานทางวิชาการของครู
และนักเรียนต่อสาธารณชนได้อย่างน้อยปี
ละ 3 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1 สามารถจัดนิทรรศการป้ายนิเทศ
วารสาร และการประชาสัมพันธ์
ได้อย่างมีคุณภาพ
2 สามารถประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของสถานศึกษาสู่สาธารณชนได้
อย่างมีคุณภาพ
3 สามารถแสดงผลงานทาง
วิชาการของครูและนักเรียนต่อ
สาธารณชนได้อย่างมีคุณภาพ
มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3-4
เชิงปริมาณ
มฐ.ที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 1-3
1. ห้องปฏิบัติการทุกห้องได้รับ
การปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่ง มฐ.ที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 1
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ครูและ นักเรียนร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจในการใช้
ห้องปฏิบัติการในการ ใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
1.ห้องปฏิบัติการต่างๆสามารถใช้
ในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม

ทรูปลูกปัญญา1. เพื่ 1. เพื่อให้ครูและนักเรียน เชิง เชิงปริมาณ
1. ครูและนักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้าถึง
พัฒนาการเรีย2.นรู้สู่ ได้ข้าถึงแหล่งข้อมูล
3.
ข่าวสาร สาระความรู้
แหล่งเรียนรู้ ข่าวสาร สาระความรู้จากสื่อ
สากล
4.
จากสื่อเทคโนโลยีที่
เทคโนโลยีที่หลากหลายและมีคุณภาพ
5. หลากหลายและมีคุณภาพ
2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถนาความรู้
2.เพื่อให้นักเรียนสามารถ ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเอง ชุมชน
นาความรู้ไปพัฒนาให้เกิด สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 3. โรงเรียนสามารถสร้างคลังความรู้ที่มีคุณค่า
สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ รวมทั้งจัดหาสื่อ อุปกรณ์ที่ ทันสมัยหลากหลาย
3. เพื่อสร้างคลังความรูและ
้ ที่ เปิด โอกาสให้ครู นักเรียน ร่วมแบ่งปัน
มีคุณค่า และเปิดโอกาสให้ เนื้อหาเพื่อการเรียนรู้เป็นเครือข่ายการศึกษา
ครู นักเรียน ร่วมแบ่งปัน ทางออนไลน์ต่อไป
เนื้อหาเพื่อการเรียนรู้เป็น
เชิงคุณภาพ
เครือข่ายการศึกษาทาง
1. ครูและนักเรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล
ออนไลน์ต่อไป
ข่าวสาร สาระความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลายและมีคุณภาพ
2. 2.นักเรียนสามารถนาความรู้ไปพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน
สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ
3. โรงเรียนสามารถสร้างคลังความรู้ที่
มีคุณค่า รวมทั้งจัดหาสื่อ อุปกรณ์ที่
ทันสมัยหลากหลายและเปิดโอกาสให้ ครู
นักเรียน ร่วมแบ่งปันเนื้อหาเพื่อการ
เรี ย นรู้ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยการศึ ก ษาทางออนไลน์
ต่อไป

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 4
มฐ.ที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 1 , 3
มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อ 1.เพื่อจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์
เชิง เชิงปริมาณ
โครงการจัดซื้อและ
สาหรับห้องคอมพิวเตอร์1. 1.นักเรียนทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์
ซ่อมแซมวัสดุ
เพื่อ จัดการเรียนรู้ให้กับ เพื่อ การเรียนรู้ได้ อย่างเพียงพอและมี
ครุภัณฑ์ ระบบ
ประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์เพื่อการ อย่างมีประสิทธิภาพ
2 2 เพื่อซ่อมบารุงอุปกรณ์ 2. นักเรียนทุกคนสามารถใช้ วัสดุอุปกรณ์
จัดการเรียนรู้
ห้องคอมพิวเตอร์ให้เอื้อ ครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่
ต่อ การจัดการเรียนรู้
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนซึ่งโรงเรียน
และ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน จัดซื้อให้ได้อย่างเพียงพอและมี
อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
3. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ทุกชนิดได้รับการซ่อมบารุง
เพื่อการจัดการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนอย่าง
มีคุณภาพ และปลอดภัย
3.
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
2. นักเรียนสามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่
เกี่ยวข้อง กับการเรียนการสอนซึ่งโรงเรียน
จัดซื้อให้ได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
3. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ทุกชนิดได้รับการ
ซ่อมบารุงเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน อย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 4
มฐ.ที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 1 , 3
มฐ.ที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 1

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว
ของโครงการ/กิจกรรม
บ่งชี้)
1. เพื่อปรับปรุงอาคาร
มฐ.ที่ 3 ตบช. 3,4
เชิงปริมาณ
การปรับปรุงอาคาร
สานักงานให้เอื้อต่อ สานักงาน ให้เอื้อต่อการ 1 อาคารสานักงานของโรงเรียนอนุบาล มฐ.ที่ 11 ตบช. 1-3.
จัดการเรียนรู้ และเกิด
สตูล ได้รับการปรับปรุง ให้เอื้อต่อการ มฐ.ที่ 13 ตบช. 1
การพัฒนาศักยภาพ
จัดการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ของผู้เรียนอย่างทั่วถึง ประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ใช้บริการ
ต่อผู้ใช้บริการ
และมีคุณภาพ
2 เพื่อให้ ผู้ปกครอง
2 ผู้ปกครองนักเรียน ครู บุคลากร และ
นักเรียน ครู บุคลากร และ นักเรียน ทุกคนได้รับบริการจากฝ่าย
นักเรียน ได้รับบริการจาก งานต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้อย่าง
ฝ่ายงานต่าง ๆ ของ
รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
โรงเรียน ได้อย่างรวดเร็ว 3.ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากร
คล่องตัว และมี
ทุกคน ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ประสิทธิภาพ
ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3.ผู้ปกครอง นักเรียน ครู
เชิงคุณภาพ
และบุคลากรทุกคน ใช้
1 อาคารสานักงานของโรงเรียนอนุบาล
ประโยชน์จากอาคาร
สตูล ได้รับการปรับปรุง ให้เอื้อต่อการ
สถานที่ ได้อย่างทั่วถึงและ จัดการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
มีคุณภาพ
ต่อผู้ใช้บริการ
2.ผู้ปกครองนักเรียน ครู บุคลากร และ
นักเรียน สามารถเข้ารับบริการจากฝ่าย
งานต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้อย่าง
รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
3.ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากร
สามารถ ใช้ประโยชน์จากอาคาร
สถานที่ ได้อย่างทั่วถึงเกิดประโยชน์
สูงสุด และมีคุณภาพ

สนอง
โครงการ/
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ มาตรฐานการศึกษาของ
วัตถุประสงค์
สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว
กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
บ่งชี้)
1. เพื่อ 1.เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเชิงปริ เชิงปริมาณ
มฐ.ที่ 9 / ตัวบ่งชี้ที่ 3
การประสาน
มฐ.ที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 2
1. ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 100 มี
ความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนา จุดเน้นการพัฒนา ความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษา
กันพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนและร่วมกันพัฒนาการศึกษา
คุณภาพ
2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วน ร่วมใน 2. ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 100 มีส่วน
ผู้เรียนให้มี
ร่วมในการพัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพ
ผลสัมฤทธิ์ที่ การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนตาม
ศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
สูงขึ้น
ร่วมกัน
3. ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ
3. เพื่อให้ผู้ปกครองมี บทบาท
100 มีบทบาทการมีส่วนร่วมจัด
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การศึกษาและประสานความร่วมมือกัน
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของนโยบาย ทุกฝ่ายทั้งครอบครัว ชุมชน โรงเรียน
การ ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)
เชิงคุณภาพ
เชิ 1. ผู้ปกครองนักเรียนมีความเข้าใจใน
นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และร่วมกันพัฒนาการศึกษา
2. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3. ผู้ปกครองรู้บทบาทหน้าที่ในการมี
ส่วนร่วมจัดการศึกษาและประสานความ
ร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งครอบครัว ชุมชน
โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ประชาสัมพันธ์

เพื่อประกาศ ประชาสัมพันธ์
ผลงาน ความเคลื- ่อนไหวต่าง ๆ
ของโรงเรียนให้ชุมชนได้รับ
ทราบ

ห้องสวยโรงเรียนงาม

1. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกที
ดีให้แก่นักเรียนที่มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติ
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดและ
ตกแต่งห้องเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และมีความ
เสียสละต่อผู้อื่น

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 2

เชิงปริมาณ
โรงเรียนประชาสัมพันธ์ข่าวคราว
ผ่านแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
- ชุมชนได้รับทราบข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของ
โรงเรียนผ่านแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์
มฐ.ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3
เชิงปริมาณ
มฐ.ที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 1
- นักเรียนทุกคน
- ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาล
สตูลทุกคน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีจิตสานึกที่ดีในการดูแล
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว
- นักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการจัดและตกแต่ง
ห้องเรียน
- นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและความเสียสละต่อ
ส่วนรวม

โครงการ/กิจกรรม

จัดซื้อวัสดุ,ครุภัณฑ์
สานักงาน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรบริหารงาน
ได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
มฐ.ที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 4
เชิงปริมาณ
- งานฝ่ายบุคลากรมีวัสดุ,
ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ
เชิงคุณภาพ
-การบริหารในการ
ปฏิบัติงานฝ่ายบุคลากร
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และรวดเร็ว

กลยุทธ์ที่ 6. บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความ
ร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการจัดการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

รับเด็กเข้าเรียน

เพื่อให้การดาเนินการรับเด็ก
เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นไป
ต า ม ป ร ะ ก า ศ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน

ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1. เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู
- ้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกั-บชุมชน
3. เพื่อระดมทรัพยากรในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ 12ตัวบ่งชี้ที่ 2

เชิงปริมาณ
- เด็กในเขตบริการที่มีความ
ป ร ะ ส ง ค์ ส มั ค ร เ ข้ า เ รี ย น ต า ม
แผนการจัดชั้นเรียนของโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
- การดาเนินการรับเด็กเข้า
เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มฐ.ที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่
เชิงปริมาณ
1-3
- คณะกรรมการสถานศึกษา
จานวน 15 คน ได้เข้าประชุมอย่าง
น้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
-โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากชุมชนเพิ่มขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาระบบบริการ
เพื่อการศึกษา

การส่งเสริมสุขภาพ
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นสามารถ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของฝ่ า ย
ง า น ต่ า ง ๆ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
2.ประชากรในวัยการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานทุ ก คน ได้ รั บ บริ ก าร
ทางการศึก ษาอย่ างทั่วถึง เท่ า
เ ที ย ม แ ล ะ ต่ อ เ นื่ อ ง ต า ม
ศักยภาพ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 1

- โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการศึกษาของฝ่ายงาน
ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ทุกฝ่ายงาน
- ประชากรในวัยการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกคน ได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
ต่อเนื่องตามศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ของฝ่ายงานต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
- ประชากรในวัยการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกคน ได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
ต่อเนื่องตามศักยภาพ

-เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับ เชิงปริมาณ
การตรวจสุขภาพประจาปี
- บุคลากรทุกคนได้รับการตรวจ
สุขภาพประจาปี
เชิงคุณภาพ
-บุคลากรมีสุขภาพที่สมบูรณ์และ
แข็งแรงอันส่งผลให้มีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน

มฐ.ที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 3

โครงการ/กิจกรรม

จัดจ้างบุคลากร

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสภาพแวดล้อมบริเวณ
โรงเรียนสวยงาม
2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ห้องพิเศษต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
มฐ.ที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 1,3
เชิงปริมาณ
มฐ.ที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 2
- มีบุคลากรในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ
เชิงคุณภาพ

-โรงเรียนจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
3.เพื่อให้เด็กพิเศษที่เรียนร่วม เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน
ได้พัฒนาตามศักยภาพ
มากขึน้
4.เพื่อให้บริการอาหาร
-มีแหล่งเรียนรู้หรือห้องเรียน
กลางวันแก่อย่างเพียงพอ
พิเศษที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
-เด็กพิเศษมีความรู้ความสามารถ
ตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
-นักเรียนได้รับประทานอาหารที่
เพียงพอและมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 7. สร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษากับโรงเรียน องค์กรเอกชนและหน่วยงานต่างๆทั้งใน
และนอกสถานที่
สนอง
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) มาตรฐานการศึกษาของ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว
ของโครงการ/กิจกรรม
บ่งชี้)
มฐ.ที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ 1 , 2
เชิงปริมาณ
การพัฒนาการเรียนรู้ 1 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร
1 นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สู่ประชาคมอาเซียน ในโรงเรียน และเครือข่าย
ชุมชน มีความรู้ ตระหนัก และ จานวน 1,486 คน มีความรู้ ตระหนัก
เห็นความสาคัญของการเรียนรู้ และเห็นความสาคัญของ ASEAN
เกี่ยวกับASEAN , SPIRIT OF ศึกษาและภาษาอังกฤษ
ASEAN และภาษาอังกฤษซึ่ง 2 โรงเรียนมีหลักสูตรบูรณาการ
เป็นภาษาทางราชการของ
เกี่ยวกับASEAN ศึกษา ชั้น
ASEAN
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
2 เพื่อพัฒนาหลักสูตร เป็น
3 นักเรียนและครูโรงเรียนอนุบาล
กรอบการดาเนินงานสาหรับ สตูลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
พัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ให้ โรงเรียนคู่แฝดไทย-มาเลย์
มีความพร้อมในทุกๆด้าน
4 โรงเรียนมีสวนอาเซียน /ห้องสมุด
เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่
/ ห้องอัจฉริยภาพ และกิจกรรมชุมนุม
ประชาคมASEAN ในปี 2558 เกี่ยวกับ ASEAN ศึกษา
ในฐานะพลเมืองไทย พลเมือง
เชิงคุณภาพ
ASEAN และพลเมืองโลก
1 นักเรียนมีความรู้มีความรู้เกี่ยวกับ
(Global Citizen)
ประเทศASEAN ในด้านการเมือง
3 เพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียนและ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และกฎ
ครูในกลุ่มASEAN โดยตั้งอยู่ บัตรASEAN
บนพื้นฐานของ การ
2 ครูมีความรู้ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการ
ประชาธิปไตย และเคารพสิทธิ สอน การสร้างความตระหนัก การ
มนุษยชน
วิจัย การใช้สื่อ ICT ใช้ภาษาอังกฤษ
4 เพื่อจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
ในการสื่อสาร และใช้เทคนิควิธีสอน
สภาพแวดล้อม และกิจกรรม ที่หลากหลาย
เกี่ยวกับ ASEAN ศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สนอง
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่1 ตัวบ่งชี้ที่ 4,5
เชิงปริมาณ
- มีโรงเรียนคู่แฝดในประเทศเพื่อน มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 3
มฐ.8 ตัวบ่งชี้ที่ 1
บ้าน 1 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
- ครู นั ก เรี ย นและผู้ ป กครองได้
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้วิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรม ภาษา ฯลฯ กั บครูและ
นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นคู่ แ ฝด เพื่ อ
นามาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนคู่แฝด

1. เพื่อให้โรงเรียนมีโรงเรียนคู่แฝด
ในประเทศเพื่อนบ้าน
2. เพื่อให้ครูและนักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรม ภาษา ฯลฯ กับครูและ
นักเรียนจากโรงเรียนคู่แฝด

การจัดซื้อวัสดุ/
ครุภัณฑ์

1.เพื่อจัดหาสื่อวัสดุ/ครุภัณฑ์สาหรับ
ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างบริการฝ่าย
งานต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ

เชิงปริมาณ

2. เพื่อให้นักเรียน ครูบุคลากร
สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี ได้อย่าง
เกิดประโยชน์ตุ้มค่า ส่งผลต่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น

2.งานพัสดุโรงเรียนจัดซื้อจัดจ้างได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุพ.ศ.
2535 และที่แกไข้ทุกฉบับอย่างมี
คุณภาพ

1.งานพัสดุโรงเรียนสามารถให้บริการ
ฝ่ายงานต่าง ๆได้รวดเร็ว ทันต่อความ
ต้องการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

3. งานพัสดุโรงเรียนมีเอกสาร
หลักฐานในการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อ
การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายในและสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
เชิงคุณภาพ
1.งานพัสดุโรงเรียนมีวัสดุ/ ครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอต่อการบริหารจัดการ

มฐ.ที่ 11 ตัวบ่งชี้ 1-3
มฐ.ที่ 12 ตัวบ่งชี้ 1-6
มฐ.ที่ 13 /ตัวบ่งชี้ 1-2
มฐ.ที่ 14 ตัวบ่งชี้ 1-2

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี้)

สาหรับงานพัสดุ
2.นักเรียน ครูบุคลากร สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยี ได้อย่างเกิดประโยชน์ตุ้มค่า
ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น
การจัดซื้อวัสดุ/
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

1.เพื่อจัดหาสื่อวัสดุ/ครุภัณฑ์
สาหรับใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างบ
ริการฝ่ายงานต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ

เชิงปริมาณ

2. เพื่อให้นักเรียน ครูบุคลากร
สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี ได้
อย่างเกิดประโยชน์ตุ้มค่า ส่งผล
ต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น

2.งานพัสดุโรงเรียนจัดซื้อจัดจ้างได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบพัสดุพ.ศ.2535 และที่
แกไข้ทุกฉบับอย่างมีคุณภาพ

1.งานพัสดุโรงเรียนสามารถให้บริการฝ่าย
งานต่าง ๆได้รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

3. งานพัสดุโรงเรียนมีเอกสารหลักฐานใน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อการตรวจสอบของ
หน่วยตรวจสอบภายในและสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
เชิงคุณภาพ
1.งานพัสดุโรงเรียนมีวัสดุ/ ครุภัณฑ์ใช้
อย่างเพียงพอต่อการบริหารจัดการสาหรับ
งานพัสดุ
2.นักเรียน ครูบุคลากร สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยี ได้อย่างเกิดประโยชน์ตุ้มค่า
ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น

มฐ.ที่ 11 ตัวบ่งชี้ 1-3
มฐ.ที่ 12 ตัวบ่งชี้ 1-6
มฐ.ที่ 13 /ตัวบ่งชี้ 1-2
มฐ.ที่ 14 ตัวบ่งชี้ 1-2

โครงการ/กิจกรรม

อนุบาลประสานใจ 14
จังหวัดภาคใต้

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้บุคลากรมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรโรงเรียนอนุบาล
ประจาจังหวัดด้วยกัน
-เพื่อให้บุคลากรได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ
-เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
มฐ.ที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 3
เชิงปริมาณ
- บุคลากรทุกคนได้สร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
เชิงคุณภาพ
-บุคลากรได้รับการพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีขวัญ
กาลังในการพัฒนางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

